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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 

 

 
 



—   10   — 

PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
EMOIGUZU, JAUNA, ogia jateko 
bizitza-indarra zuri jarraitzeko. (bis) 
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tzen gara. Damutasunez hurreratu gaitezan 
Jainkoaren errukira: 
 
—Jesus Jauna, zeure hitzaz argitu gura gaituzu, 
erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, zeure haragiaz janaritu gura gai-
tuzu, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, zeugan sinistu daigula eskatzen 
deuskuzu, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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eta Nigan sinesten dauana ez da behin ere ega-
rri izango».  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Ezin asetu geinkez tripa beteten dauan ogiak, 
gurea Jainkoaren erreinua iragartea eta haretan 
lan egitea bada. Bere ogitik emoten deuskun 
Jainkoari zuzendu deioguzan gure erreguak: 
 
—Elizearen alde: bere seme-alaba guztiok mai-

tatu daigun eta bere altzora erakarri daiguzan 
aldendu guztiak ere, salbamen ezaugarri izan 
daiten, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Etxegabetuen alde, lanik aurkitzen ez dabenen 

alde, apurtuta dagozan familien alde: izan 
daien behar daben laguntza, eta berreskuratu 
daien euren duintasuna, eskatu deiogun Jau-
nari. 
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Bere lurralde santura eroan zituan, 
berak eskuratutako mendira. R/. 
 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Ez dogu gura morrontzan bizi izaterik. Baina, gura ete dogu 
askatasunean bizi izateak eskatzen dauan ardurea, arriskua 
eta lana norbere lepoan hartzerik? Ea zer emoten deuskun 
hebertarren historiotxo honek. 
 
 
Urteera liburutik   (Ur 16, 2-4. 12-15) 
Basamortuan, israeldarren alkarte osoa marmarrean hasi zan 
Moisesen eta Aaronen aurka, esanez: «Hobe geunkean Jaunak 
Egipton hilazo baginduzan, haragi-lapiko aurrean jesarri eta 
ogia asetzeraino jaten genduanean! Zuek, ostera, alkarte 
osoa goseak hilteko ekarri gaituzue basamortu honetara!» 
Orduan, Jaunak esan eutsan Moisesi: «Janaria euria lez jau-
siazoko deutsuet zerutik. Herriak egunean egunekoa batzera 
urtengo dau. Probatu egingo dot, ea nire legearen arabera 
dabilen ala ez. 
Entzun ditut israeldarren marmarrak. Esaiezu: "Arratsaldean 
haragia jango dozue, eta bihar goizean ogiz aseko zaree, eta 
jakingo dozue Neu nazala Jauna, zuen Jainkoa"». 
Arratsaldean, galeperrak etorri ziran eta kanpaleku osoa es-
taldu eben, eta biharamun-goizean iruntz-azala azaldu zan 
kanpaleku inguruan. Iruntza desagertu zanean, izotzaren 
itxurako zeredozer, xehea eta garautsua, azaldu zan lur gai-
nean. Ha ikustean, alkarri itaunka hasi ziran israeldarrak: 
«Zer da hau?» Ez ekien-eta zer zan. 
Moisesek esan eutsen: «Jaunak janaritzat emoten deutsuen 
ogia da hau». 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 18. 
domekako liturgia honetara. 
Jainkoak ez gaitula gura ardurabakokerietan eta 
txantxakerietan aurkituko dogu bertan, eta ho-
rretarako bere mahaitik jan behar dogula indar-
tuko gaituan ogia eta argituko gaituan berbea. 
Zelan aurkitzen gaitu Jainkoaren gogo honek? 
Udaldiko ganorabakokerietan eta txantxakerie-
tan, ala geure izakereaz arduratuta eta baita 
inguruaz eta senide behartsuetaz ere? 
Ez ahaztu: Jainkoak bere Semearen autorle gura 
gaitu, eta horrexetan lagunduko deusku. Goazen 
beragana ustetsu. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske, 
bizi behar honetan ahuldu bait gintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke: 
zu barik bizitzerik ezingo genduke. 

 
Damu-otoitza 
Ondo bizi izatea zer dan badakigunoi gatx egiten 
jaku ardurarik hartzea, lasaitasuna galdu beha-
rra izatea, eta eskale eta kapritxo zale bihur-
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 1 Jesus zeu zaitugu bideko janari 
gure bizitza osoan arnas eta argi. 
 
 2 Emoiguzu, Jauna, bizitza indarra 
lagunak maitatzeko bihotzeko garra. 
 
3 Zu jatean emon poztasun gogoa 
hobeak izateko gurari sendoa. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Emoiguzu argitasuna, Jauna, 
eta zeuganako uste on osoa 
mormoxetan jausi ez gaitezan  
eta oztopoei aurre egin deiegun. 
 
Gizaki zaharraren jokabideak 
baztertu daiguzala eta gaitzetsi 
gizaki barriaren adore-itxaropenak 
izan daiguzan bizitzan nagusi. 
 
Zure Semearen Eukaristi mahaira 
eta bere ahotiko hitzetara 
hurreratzen jakin daigula 
berak eroan gaizan aurrerantzean 
gizaki barri lez bizi izatera. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
 
Erantzun salmoa 

Sal 77, 3-4. 23-24. 25 eta 54 

 
 
R/. Zeruko ogia emon eutsen Jaunak. 
 
Guk entzun eta ikasiak, 
gurasoek guri kontatuak, 
ez deutseguz ezkutatuko geure umeei; 
kontatuko deutsaguz hurrengo belaunaldiari 
Jaunaren egintza goragarriak, 
haren ahalmena eta egin zituan mirariak. R/. 
 
Orduan, hodeiei agindu eutsen goitik, 
eta zeruko ateak edegi zituan; 
mana isuri eutsen janari, 
zeruko ogia emon eutsen. R/. 
 
Aingeruen ogia jan eban gizakiak, 
asetzeko lain janari emon eutsen Jainkoak. 
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—Pobreak pobreagotuz aberasten diranek euren 
aberaskeriari baino gehiago begiratu deieen 
besteen egoereari, euren senide pobreetaz ar-
duratu daitezan gizarte zuzenago bat eraiki-
tzeko, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gorrotoak eta ikus-ezinak odoluzten dauzan 

herrialdeetan Jainkoaganako begiramena erne 
daiten eta alkarrenganako begirameneko gi-
zartea eraikitzen ahalegindu daitezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Hitzaren eta ogiaren mahaietara hurreratuz 

jainko-indarrez janzten garanok zuzentasuna-
ren alde jokatu daigun egizaletasunean eta 
bake bideetan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
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Bigarren irakurgaiari 
 

Kristogan sinistea besarkatu dogunok ezin geintekez ardura-
gabekerian eta txantxakerrietan bizi izan. Asko dago egiteko, 
zuzentzeko, laguntzeko… Guzti horrek deigarri izan behar 
dau gure testigantzarako. 
 
San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik   (Ef 4, 
17. 20-24) 
Senideok: Hona zer esaten eta zinez eskatzen deutsuedan 
Jaunaren izenean: ez zaitezela dagoaneko bizi sinisgabeak 
bizi diran lez, burua hutsalkerietan dabe-eta. 
Ez da hori Kristo ezagutzean zuek ikasi dozuena, Haretaz 
berba egiten entzun dozuela egia bada. Jesusi jagokon bene-
tako irakaspenaren arabera, honako hau ikasi dozue: batetik, 
zuen lehengo bizierari uko egin eta giza izaera zaharra, grina 
engainagarrien eraginez hondatua, erantzi egin behar dozu-
ela; bestetik, barriz, zeuen gogo-bihotzak barritu eta giza 
izaera barria, Jainkoaren irudira sortua, jantzi behar dozuela, 
Jesusen egiaren arabera, biziera zuzena eta santua eroateko. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Ba ete dakigu zergaitik garan kristinau, Jesusen 
ikasle eta haren jarraitzaile? Ebanjelio txatal 
honek bere haizetara ipini geinkez. Egin deio-
gun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 6, 24-35) 
Jesus eta ikasleak han ez egozala ikustean, jen-
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tea, txalupetara igon, eta Kafarnaumera joan 
zan, Jesusen bila. Itsasoz bestaldean aurkitu 
ebenean, esan eutsoen: «Maisu, noiz etorri zara 
hona?» Jesusek erantzun eutsen: «Bene-benetan 
dinotsuet: Nire bila zabilze, ez ezaugarriak ikusi 
dozuezalako, ogia asetzeraino jan dozuelako 
baino. Ahalegindu zaiteze, ez galtzen dan jana-
riagaitik, irauten dauanagaitik baino, betiko bi-
zia emoten dauanagaitik; hori Gizonaren Se-
meak emongo deutsue, Berau egin dau-eta 
Jainko Aitak bere aginpidearen ordezkari». 
Orduan, itaundu eutsoen: «Zer egin behar dogu, 
Jainkoak gura dauana egiteko?» Jesusek eran-
tzun eutsen: «Hau da Jainkoak gura dauana: Be-
rak bialdu dauanagan zuek sinestea». 
Aldi haretan, jenteak esan eutsan Jesusi: «Zer 
ezaugarri egiten dozu, guk ikusi eta Zugan sines-
teko? Zer egiten dozu? Gure asabek mana jan 
eben basamortuan, Liburu Santuak dinoan lez: 
"Zeruko ogia emon eutsen jaten"». 
Jesusek erantzun eutsen: «Bene-benetan dino-
tsuet: Ez eutsuen Moisesek emon zeruko ogia. 
Nire Aitak emoten deutsue zeruko egiazko ogia; 
izan ere Jainkoaren ogia zerutik jatsi eta mun-
duari bizia emoten deutsana da-eta». 
Orduan, hareek Jesusi: «Jauna, emoiguzu beti 
ogi horretatik». 
Jesusek erantzun eutsen: «Neu naz bizia emoten 
dauan ogia; Nigana datorrena ez da gose izango, 


